Skawina, 12 marca 2018

Komentarz zarządu FERRO S.A. dotyczący wyniku kontroli celno – skarbowej

w dniu 12 marca 2018 r. Spółka otrzymała wynik kontroli celno-skarbowej prowadzonej
przez Naczelnika Małopolskiego Urzędu Celno-Skarbowego w przedmiocie przestrzegania
przepisów prawa podatkowego w zakresie opodatkowania dochodów osiągniętych przez
Spółkę w 2012 r. Organ podatkowy w Wyniku Kontroli stwierdził, iż w związku z transakcją ze
spółką Novaservis spol. s.r.o., która miała miejsce w 2012 r., Spółka nie wykazała przychodu z
tytułu objęcia udziałów w spółce Novaservis spol. s.r.o. w zamian za wkład niepieniężny, co
spowodowało zaniżenie dochodu stanowiącego podstawę opodatkowania i w konsekwencji
zaniżenie zobowiązania podatkowego w podatku dochodowym od osób prawnych za 2012 r.
W związku z powyższym Spółka może być zobowiązana do zapłaty podatku dochodowego w
kwocie 19.254.600 zł, wraz z odsetkami oszacowanymi przez Zarząd Spółki na dzień
sporządzania raportu na kwotę 8.252.574 zł.
„Nie zgadzamy się z ustaleniami i decyzją Urzędu Celno-Skarbowego zamierzamy odwoływać
się od decyzji i podjąć wszelkie przewidziane przepisami prawa kroki w celu ochrony interesu
Spółki i jej akcjonariuszy. Transakcja została przeprowadzona w oparciu o opinię podatkową
przygotowaną przez renomowanego doradcę z tzw. „wielkiej czwórki”, zgodnie z
obowiązującymi w tamtym czasie przepisami podatkowymi i linią orzecznictwa. Opinia
została sporządzona przed przeprowadzeniem transakcji. Spółka zastosowała się do opinii i
przeprowadziła ją zgodnie z jej wytycznymi. Ponadto biegli rewidenci, którzy badali nasze
sprawozdania od przeprowadzenia transakcji przejęcia Novaservis każdorazowo wydawali
opinie bez zastrzeżeń” - mówi Aneta Raczek, Prezes Zarządu FERRO.
„Zwracam też uwagę, że znaczną część kwoty spornego zobowiązania podatkowego
stanowią odsetki. Podejście organu celno-skarbowego polegające na wszczęciu
postępowania skarbowego po tak długim czasie, na granicy przedawnienia, uważamy za
działanie krzywdzące dla podmiotów gospodarczych” - dodaje Aneta Raczek.
„Ewentualną decyzję o utworzeniu rezerwy na wspomniane zobowiązanie podejmiemy w
toku odrębnej wewnętrznej analizy formalno-prawnej. Zapłata tego zobowiązania wraz z
odsetkami może wpłynąć na przejściowe ograniczenie zdolności Spółki do wypłaty
dywidendy. Jednocześnie podkreślam, że w sytuacji ewentualnego uiszczenia zobowiązania
wraz z odsetkami kondycja finansowa Grupy FERRO pozostanie dobra, a wskaźniki
zadłużenia i płynność będą kształtowały się na bezpiecznym poziomie” – podsumowuje
Aneta Raczek.
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Grupa FERRO jest jednym z największych w regionie Europy Środkowo-Wschodniej producentów
armatury sanitarnej i instalacyjnej. Siedziba Grupy oraz centrum magazynowo - logistyczne
znajduje się w Skawinie. W skład Grupy, której podmiotem dominującym jest FERRO S.A. wchodzą
także: FERRO International Sp. z o. o., NOVASERVIS spol. s.r.o., NOVASERVIS FERRO Group SRL,
NOVASERVIS FERRO SK s.r.o, NOVASERVIS FERRO Hungary Kft, NOVASERVIS FERRO Bulgaria Ltd.
FERRO S.A. – jest jednym z liderów branży sanitarnej i grzewczej na rynku polskim. Przedsiębiorstwo
od 24 lat produkuje wysokiej jakości armaturę sanitarną i instalacyjną pod marką Ferro oraz elementy
instalacji grzewczych pod własną marką Weberman.
Od 14 kwietnia 2010 roku Grupa FERRO jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w
Warszawie.
FERRO S.A. zajmuje czołową pozycję w Polsce na rynku sprzedaży zaworów i drugie miejsce pod
względem sprzedaży baterii. Przedmiotem jej działalności jest produkcja i sprzedaż armatury
sanitarnej, instalacyjnej i grzewczej oraz wyposażenia sanitarnego pod własnymi markami: Ferro,
Weberman, Metalia, Titania, a także pod markami klientów Grupy.
NOVASERVIS spol. s.r.o. to spółka wchodząca w skład Grupy od 2011 roku, działająca na rynku
armatury sanitarnej i instalacyjnej, a także lider pod względem wielkości sprzedaży baterii. W
Czechach i Słowacji jest jednym z najważniejszych producentów oraz wiodącym dostawcą
wyposażenia sanitarnego.
Produkcja Grupy FERRO realizowana jest między innymi we własnym zakładzie Novaservis, w
Republice Czeskiej. Spółka obsługuje rynek krajowy i zagraniczny w zakresie produkcji i handlu
wyrobami instalacyjno-sanitarnymi opartymi na bazie współczesnej, europejskiej technologii i
organizacji pracy.
FERRO S.A. swoją silną pozycję na rynku zawdzięcza przede wszystkim dbałości o doskonałą jakość
produktów. Utrzymanie wysokiego standardu produkcyjnego możliwe jest dzięki spełnieniu
wymogów obowiązujących norm, utrzymaniu wysokich parametrów technicznych, bezpieczeństwa i
funkcjonalności. Wszystkie produkty firmy podlegają tym samym, niezwykle dokładnym i
restrykcyjnym, procedurom weryfikacji jakości. Są kontrolowane na każdym stanowisku
produkcyjnym. Nad prawidłowym przebiegiem procesów kontroli jakości czuwają wysoko
wykwalifikowani inżynierowie odpowiedzialni za jakość i za certyfikację produktów. Audytorzy
sprawdzają przestrzeganie procedur systemu zapewniania jakości. Należą do nich procedury
określone w normach serii polskich PN i europejskich PN-EN oraz procedury związane z Systemem
Zarządzania Jakością.

Więcej informacji o Grupie FERRO na www.ferro.pl

